الصورة

Photograph

طلــب تـوظيــف
EMPLOYMENT APPLICATION
 الوظيفة املطلوبة.1

Post applied for

اسم العائلة

االسم املتوسط

Family Name

 االسم األول.2

Middle Name

 مكان الوالدة.6
Place of Birth

First Name

 تاريخ الوالدة.5

 اجلنسية.4
Nationality

Date of Birth

 رقم البطاقة املدنية.8
تاريخ اإلنتهاء

تاريخ االصدار

Marital Status

مكان االصدار

Date of Issue

رقم جواز السفر

Place of Issue

 العنوان احلالي.11
Present address

 العنوان الدائم.10
Permanent address

 رقم التلفون احلالي.13

 رقم التلفون الدائم.12

 أقل راتب تنتظره.15
Minimum Salary required

 متى تستطيع البدء بالعمل؟.14
When could you start working?

Permanent Tel. No

:إذا كان اجلواب "نعم" أعط املعلومات التالية

Yes

If “yes” give the following information :

No

القرابة

 نوع جواز السفر.9
Type of Passport

Passport No

Present Tel. No

Relation

Sex

 احلالة االجتماعية.7

Civil ID

Date of Expiry

 اجلنس.3

العمر
Age
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االسم

Name

نعم
ال
الرقم
No.

القرابة

Relation

 هل تعيل أحد ؟.16
Have you any dependents ?

العمر
Age

االسم

Name

الرقم
No.

1

 اسم أقرب األقرباء.17

Name of next of kin
Relation

 القرابة.18

Address

 العنوان.19

Are you employed now ?

Yes
No

If “yes”, may we enquire from your present employer ?

نعم
 هل أنت موظف حاليا ؟.20
ال
نعم
إذا كان اجلواب "نعم" هل ميكننا السؤال عنك منهم ؟ ال

Yes
No

 هل عملت سابقا بشركتنا ؟ إذا كان ذلك يرجى ذكر التفاصيل.21
Have you ever worked for us? If so, Please give details

 هل تعاني أية إعاقة صحية ؟ إذا كان ذلك يرجى ذكر التفاصيل.22
Do you have any physical defects? If so, Please give details

الشهادة والسنة

Degree & Year

اإلختصاص

Major course

سنوات الدراسة

املدينة

Years attended

إلى
To

اسم وعنوان املدرسة

City

من

Name and address
of school

 التحصيل العلمي.23

Education

From

االبتدائي

Elementary

الثانوي

Secondary

اجلامعي

University

التدريب املهني

Prof. Training

اذكر اذا كنت تستطيع أن
تستعمل أي آلة مكتب أخرى

الطباعة
بالدقيقة

االختزال
بالدقيقة

List other office machines
you can use

Typewriting
per minute

Shorthand
per minute

قراءة

Read

كتابة

Write

محادثة
Speak

متوسط جيد ممتاز متوسط جيد ممتاز متوسط جيد ممتاز

 إملام باللغات.24
Knowledge of
language

عربي

Arabic

اجنليزي
English

لغات أخرى

Other languages
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)  تفاصيل كاملة عن جميع الوظائف السابقة ( مبا فيها التدريب العلمي.25

Full details of all previous employment (Including Apprenticeship and Training)

الراتب

Salary

املهنة
Title

الى
To

تفاصيل عن الواجبات

من

From

التاريخ
Date

اسم وعنوان الشركة أو صاحب العمل

Description of duties:

Name and address of Co. or Employer

سبب ترك العمل

Reason for leaving

الراتب

Salary

املهنة
Title

الى
To

تفاصيل عن الواجبات

من

From

التاريخ
Date

اسم وعنوان الشركة أو صاحب العمل

Description of duties:

Name and address of Co. or Employer

سبب ترك العمل

Reason for leaving

الراتب

Salary

املهنة
Title

تفاصيل عن الواجبات

Description of duties:

الى
To

من

From

التاريخ
Date

اسم وعنوان الشركة أو صاحب العمل

Name and address of Co. or Employer

سبب ترك العمل

Reason for leaving
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 يرجى ذكر اسم وعنوان شخصني (من غير األقارب) يعرفانك معرفة جيدة ونستطيع الرجوع إليهما.26

Please give the name and address of two persons (not relatives) to whom you are known and to whom we may apply for reference.

االسم الكامل
Full Name

العنوان الكامل
Full Address

التلفون

الوظيفة

Telephone

Occupation

عدد سنوات املعرفة
Years Acquired

 كلمة بإحدى اللغات التي يتقنها عن سبب بحثه عن وظيفة في شركتنا25  على املتقدم أن يكتب مبا اليزيد عن.27
Applicant should write not more than 25 words of his reasons for seeking employment in one of the languages he knows.

 وأي معلومات غير صحيحة تكون،  صحيحة من جميع الوجوه،  أشهد بهذا أن جميع املعلومات اآلنفة الذكر هي حسب معرفتي واعتقادي.28
.سببا كافيا لطردي من العمل
I certify that the statement made by me in answer to the foregoing questions, are true, complete and correct to the best of
my knowledge and believe, and I authorize investigation of all statement contained therein.
Further I understand that any misrepresentation or material omission made on this personal history form renders me liable
to dismissal.

التوقيع

Signature

التاريخ

Date

For Company Use Only

الستعمال الشركة فقط

Division Head’s Comments

الراتب

Salary

الوظيفة

Position
Personal Manager’s Comments

الراتب

Salary

الوظيفة

Position
Management

Approved By
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املوافقة

Salary

الراتب

4

